
 

 

 

 

 

 

 سياسة المساعدات المالية
 1 إبريل 2019

 

  مبادئ ال /ة السياس 
 

ةلدعا ةيعامتاج  ةممارس  نامض  "( في  ةمظنملا "( lweidsd   ydltedewe  cedewiMdr  tsewdiM,  LLL ةةةةة ةةةةة 
 ةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةة ةةةةة ةةةةةةة. ةة ةةة ةةة ةةةةةةة ةةة ةة ةةةةةةة ةةة

 .ةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةة ةةةةةةة
 

 ةةةةة ةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةة ةةةةةةةة ةةة ةةةةةة ةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةة ةةةةةةةةة ةةةة ةةةةةةةةة   1.
 ةةةةة ةةةةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةة ةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةة ةةةة ةةةةةةة ةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةةة ةة

 .ةةةةة ةةةةة ةةة ةةةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة
 

 ُةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةة ةةةةةةةة ةةةةةةة ةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةةةة ةة ةةةةةةة ةةةة ةةة ةةةةةةة ةةة ةةةة 2.

 ةةةةةة ةةةةةةةة ةةة ةة ةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةةة. ةةة ةةةةة ةةة ةةةةةةة ةةة ةةةةةةة ةةةةة
 ةةةةةةةةة ةةةةةةةةةة ةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةة ةة ةةة ةةة ةةةةةةة ةة ةةةةة ةةةةةةة ةة ةةةةة ةةةةةةة

 .ةةةةةة ةةةة ةةةة ةةةةةة ةة ةةةةةةة ةةةةةة
 

 ةةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةة ةةةةة   3.
 .ةةةةةةة ةةةة ةة ةةةةة ةة ةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةة ةة

 

  ت اف يرتعلا 
 

 :ةةةةةة ةةةةة ةةة ةةةةةةةة ةةة ةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة

•   ")r(501" 501 ةةةة ةةةةةة )r( المبلغ "   • .ةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة
ةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةة ةةةةةةةة ةةةة ةةة ةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةة ةةةةة ةةةةةةة  "AGB" الوارد في الفاتورة بشكل عام" ةة

 ةةةةةة ةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةة ةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةة

   • .ةةةة ةةة ةةة ةةةةةةةُ
 المجتمع" ةةةة ةةةة ةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةة ةةة ةةةةة ةةةةةةةة ةةة ةة ةةة ةةة ةةةة ةةةةةة ةة ةةةةة"

 .ةةةةةةةةة ةةةةة ةةةةةةة: ةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةةة

 الرعاية الطارئة” ةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةة ةةةةة ةةة ةةةةة ةةةةة ةةةة ةةة ةةةة ةةةةة ةة“   •

 ةةةةةةة )ةةة ةة ةةة ةةةةةة ةةةةةة( ةةة ةةةة ةةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةة ةةةة ةةةةة ةةةة ةة ةةةةة

الرعاية "   • .ةةةةةة ةة ةةة ةة ةةة / ةةة ةةةة ةة ةةةة ةةة ةةةةة ةةةة ةةةة
الضرورية من الناحية الطبية" ةةةة ةةةةةةة ةةةة ةة ةةةةة ةةةة ةةةةةة ةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةة ةة ةةةة ةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةةة 
ةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةة ةةة ةةةة ةةةةة ةة ةةةةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةةة ليست رعاية ضرورية من الناحية 
 الطبية فيجب أن يؤكد ذلك القرار طبيب اإلدخال أو طبيب

 .اإلحالة

.Midwest Orthopedic Specialty Hospital, LLC ينعت  " ةمظمنلا "   •

 المريض" ةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةة ةةةةة ةةةةةةة ةة ةةةةةةة ةةةةةةةة ةة ةةةةةةة ةةةةةة"   •
ُةة ةة ةةةةة ةةةةةة  .ةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةة 



  ةة 6 2 ةةةة

 

  ةم دقم لا ة يلام لا ت ا دعامس لا 
 

 ةة ةة ةةةةةة ةةةةةة ةةةةة )"FPL"( ةةةةة ةةةةةة ةةةةة ةةة ةةةةة ةة %250 ةة ةةةةة ةةةةة ةةةةةةةةة   1.
 ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة  %100 ةة ةةة ةةةةة ةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةة ةةةةةة ةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةة

 .ةةةةة ةةةةة ةة ةةةة ةةةةةةةة ةة ةةةة
 ةةة  ةةةةة  ةةةةةة  ةةةةة  ةةةة  ةةةةة  ةة   2. 250% ةةةة  ةة  ةةةة  ةة  )FPL(  ةة  ةةةةة  ةةةةة  ةةةةةةةةة

%400ة  ةةةةة ةةة ةةةة ُةةةةةة ةةةة ةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةة ةةةةةة ةة ةةةةة ةةة ةةة ةةةةةة ةةةة ةةة ةةة ةةةةةة ةةة
 AGB ةة ةةةة ةةةة ةةةةةةةة ةة ةةةة. ةة ةةةةة ةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةة ةةة ةةةة ةةةة ةة ةةةة

 ةةةةةةةة. ةةةةة ةةةةة ةةة ةةةةة ةةة ةةةةة ةةةةةة ةةة ةةة
 :ةةةةةة

 
 
يقل دخلهم عن 400% 
 من غير المؤمن عليهم ممن
 مستوى الفقر الفيدرالي
 62%( خصم بنسبة)

 (بالدوالر األمريكي)

 غير المؤمن عليهم ممن
من مستوى الفقر يقل 
 دخلهم عن 350%

 الفيدرالي )خصم بنسبة
)%80 

 (بالدوالر األمريكي)

 غير المؤمن عليهم ممن
من مستوى الفقر يقل 
 دخلهم عن 300%

 الفيدرالي )خصم بنسبة
)%90 

 (بالدوالر األمريكي)

الفقر الفيدرالي 
من مستوى  %250
ممن يقل دخلهم عن 
 غير المؤمن عليهم
 )خصم بنسبة %100(
 (بالدوالر األمريكي)

 

 
 إرشادات عام

2019 

 بالدوالر)

 (األمريكي

 
 
 

 
األسرة 
عدد 
 1 12,490 31,225 37,470 43,715 49,960 أفراد

67,640 59,185 50,730 42,275 16,910 2 

85,320 74,655 63,990 53,325 21,330 3 

                     103,000                     90,125 77,250 64,375 25,750 4 

120,680 105,595 90,510 75,425 30,170 5 

138,360 121,065                   103,770 86,475 34,590 6 

156,040 136,535 117,030 97,525 39,010 7 

173,720 152,005 130,290 108,575 43,430 8 

    
 

4,420 

 ةةة ةةة
l'  منها 

 

 ةة ةةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةةة ةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةة ةةةة %400 ةة ةةةةة ةةةةة   3.
 ةةةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةة ةةةة ةة ةةةة "ةةةةةة ةةةةةةةةة" ةةةةةة ةةة ةةة ةةةةةةةة ةةة

 ةةةةة  ةةة  ةةةةةةة  ةةةةةة  ةةةةة  ةةةةة  ةةة  ةُة ةةةةة  ةةةةةةة  ةة  ةةةةةةة  ةةةة  ةةةةة  ةةةةةةة  ةةةةةة.
ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةة ةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةة

 ةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةة 
نع نيمسؤول  وانوكي  نل  مهأسر  لدخ  ليامإج  نم  ةبنس %20   Midwest  ydltedewe cedewiMdr  tsewdiM 

     ةةةة    ُ ةةةةة     ".ةُة ةة ةةةةةةةة ةةة" ةة ةةةةة ةةة ةةةة .ةةة/ةة ةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةة ةة 20% ةةةةةة ةةةة
ةةةة ةة ةةةةةة  ydltedewe  lweidsd ةةةةةة     ةةة     ةة     ةةةة     ةةةة     "ةةةةة     ةةةة"     ةةةةةة ةةةةةة
 ةةةةةة ةةةة ةةة ةة ةةةةةةة ةةة ةة ةةة ةةة     ةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةة ةة ةةة ةةةةة ةةةة ةةة ةةةةة ةةةةةة. ةة ةةةةة ةةة ةةةةةة

tsewdiM  cedewiMdr ةةة ةةةة ةةةةةة ةة ةةةةة: 
 .ةةةةةةةة AGB ةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةة "ةةةةة ةةةةةةةةة "ةةة ةةةة ةةةة ةة ةةةة

بالنسبة للمريض الذي يشارك في خطط تأمين معينة تعتبر المؤسسة "خارج نطاق شبكتها"، قد تقلل المؤسسة المساعدات    4.

بالمريض والحقائق والظروف ذات الصلة. .5   ةةةة 

ةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةة ةة ةةة ةة ةةةةة ةةةةةةةةة ةةة ةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةة ةةةةة ةة 
 ةةة ةةةةةةة ةة ةةةةة ةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة )ةةة



  ةة 6 3 ةةةة

 

ةةة ةةةةة    FAP" .6"(. ةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة

 ةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةة ةةةة ةةةةة ةةة ةةةةةة ةةةة ةةةةة ةةة ةةةةةةة
ةةةةة. .7   ةةةة 

 ةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةةةة ةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةةةةة
 :ةةةةةةة ةةة ةةةةة ةةةةةة

.a   ُةة ةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةة  ةةة ةة ةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةة ةةةةة ةةة ةة 

 ةةة ُةةةةة ةةةة .ةةةةة
Office of the Vice President of Revenue Cycle, Attn: 100% Charity Care and 

Financial Assistance Appeals Committee, Midwest Orthopedic Specialty Hospital, 

10101 S. 27
th 

Street - 2
nd 

Floor, Franklin, WI 53132 

 .ةة ةةةةة ةةة ةةةة ةةةةة ةةةةة ةة ةةةةة ةةةةةة ةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةة ةةةة
.b   ةةةة ةةةةة ةة ةةةة ةةةةةةةةةةة ةة ةةة ةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةة %100 ةةةةةة ةة 

ىإل وبتكم  جوذمن  ةنلجال في  اراتقر  لإرسا  تميوس   ،Midwest  Orthopedic  Specialty Hospital 

 .ةةةةةة ةة ةةةةةة ةةةة ةةةة ةةةةةةةةة
 

  ة يلام لا ت ا دعامس لا لى ع صولحل ل ينلمؤه لا غير ىضرم لل رىخأ ت ام خد 
 

 ةة ةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةةة ةةة ةة ةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةة ةةةة
 ةة ةةةةةةةةة ةةةة ةةةةةة ةةةةةةة. ةةة ةة ةةة ةةةة ةةةةةةةة ةةة ةةة ةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةة ةةةةةةةةة ةةةة ةةة ةةةةة
 ةةةة ةة ةةةةةةة ةةة ةة ةةة ةةةة (r)ةة ةةةة ةةةة ةةةةة ةةة ةةةةةةةةةة ةةة ةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةةة  501

.Midwest Orthopedic Specialty Hospital, LLC همخدت يذلا  عمتجمال   
 

 ةةةة ةةةةة ةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةة ةةةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةة ةةةةة   1.
 .ةةةةةة  ةةةةةةة  ةةة  ةةةة ةةةة  ةةةةة  ةةةة  ةةةةةةة ةةةة  ةةةةةةة  ةةة  ةةةة  ةةةة  ةةةةة 3% من

  ةة  ةةةةة  ةةةة  ةةةةةة  ةةة ةةةة ةة ةةة .ةةةةة ةة ةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةُة ةة ةةةةةة ةةة ةةةة ةة ةةة ةةةةة ةةة ةةةةةةة
 ةةةةة  ةةةةةة  ةةة  ةة  ةةةة  ةةةةة  ةةةةة  ةةةة  ةة  ةةةةةةةة  ةةةةة  ةةة ةةةةة ةةةةةةةة
 ةةةة ةة ةةة ةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةةةةةة ةة ةةةة ةةةةةةة ةةة ةةة ةةةةة %3 ةة ةةة ةةةةة ةةةةةةة

 .ةةةة ةةةةة ةةةةةة
 ةةةة ةة ةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةة   2.
 ةةة ةةة ةةةةة ةةةةةة. ةةةة ةة ةةةة ةةةةة ةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةةةة ةةة ةةةةة ةةةة ةة ةةةةة ةةةةةةة

 .ةةةةةة ةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة



  ةة 6 4 ةةةة

 

 

  ة يلام ت ا دعامس لى ع حصول لل ينلمؤه لا ىضرم ل ا سوم ر لى ع ة وضرفم لا وديقلا 
 

ةةةةةةة ةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة  AGB  ةة ةةة ةةة ةةةة ةةة ةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةة ةةةة ةةةة ةة

ةة ةةةةةةة ةةةةةةةة ةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةة ةةةة ةة ةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةة. ةةةة ةةةةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةة 
ةة ةةةة ةةةةةةةة ةةةةة "ةةةةة  ةةةة  ةةة"  ةةةةةة  ةةةةةةة  ةةةةةة  ةةةةةةة  ةةةةةة  ةةةةة  ةةةةة   )AGB( ةةةةةة ةةةةةة ةة ةةةةةةةة ةةةة ةةة

 ةةةةة  ةةةةةةة  ةةةةة  ةةةةةة  ةةةة  ةةةة
 501. ةةةةةة ةُة ةة ةةة ةةة ةةةة ةةةةةةةة ةةةr)( ةةةةةةةةة

 

  ىرخأل ا ت ا دعامس لا و ة يلام لا ت ا دعامس لا ىلع صولحلل دمقتلا 

 لوصحلل دمقتلا قيطر نع وأ يضارتفلاا ليجستلا ةيلهأ للاخ نم ةيلاملا تداعاسملا ىلع لوصحلل ً  لاهؤم ضيرملا نوكي دق

 كامل. قد نرفض منح مساعدة مالية للمريض إذا قدم المريض معلومات FAP على المساعدات المالية عن طريق تقديم طلب

 :وإرشاداته FAP أو فيما يتعلق بعملية أهلية التسجيل االفتراضي. يتوفر طلب FAP زائفة في طلب
 

www.mymosh.com/billing :1(   عبر اإلنترنت 
 

Customer Service Supervisor, Wheaton Franciscan )2 ا إلى  ً  عبر البريد :أرسل طلب

Healthcare Corporate Services Office, 801 S. 60
th 

Street, Suite 150, West Allis, WI 

53214 

ً  ً  يصخش روضحلاب  (3 يف نييلاملا نيراشتسملا وأ قيدانصلا ءانمأ وأ ليجستلا بتاكم ةرايزب مق :اً 

.Midwest Orthopedic Specialty Hospital 
 

 )عبر الهاتف :اتصل بخدمة العمالء على الرقم 2392-281 (888 4(
 

 أللسئلة والمساعدة في الطلب، يرجى االتصال بخدمة العمالء على الرقم 281-2392 (888 )أو مستشار مالي

 على 325-6311 )414(
 

  ل تحصي الو  الفواتير 
 

 تم توضيح اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها المؤسسة في حالة عدم الدفع في سياسة فواتير وتحصيل منفصلة. يمكن الحصول

 :على نسخة مجانية من سياسة الفواتير والتحصيل
 

 i ii.s rstsl .etso mwM Mw ww :1(   عبر اإلنترنت 
 

Customer Service Supervisor, Wheaton Franciscan )2 ا إلى  ً  عبر البريد :أرسل طلب

Healthcare Corporate Services Office, 801 S. 60
th 

Street, Suite 150, West Allis, WI 

53214 

ً  ً  يصخش روضحلاب  (3 يف نييلاملا نيراشتسملا وأ قيدانصلا ءانمأ وأ ليجستلا بتاكم ةرايزب مق :اً 

.Midwest Orthopedic Specialty Hospital 
 

 )عبر الهاتف :اتصل بخدمة العمالء على الرقم 2392-281 (888 4(

http://www.mymosh.com/billing


  ةة 6 5 ةةةة

 

  ة يروفلا ة م جرتلا 
 

 باستثناء الحاالت المشار إليها على وجه التحديد. يتعين تفسير هذه السياسة ،(r)تهدف هذه السياسة إلى االمتثال للفقرة 501

 501 ةرقفلل اً  قفو اهقيبطتو اهب لومعملا تاءراجلإا عيمج ىلإ ةفاضلإابr)( التحديد هوج لىع اهيإل رشامال لتالحاا ثناءتباس.



  ةة 6 6 ةةةة

 

MIDWEST ORTHOPEDIC SPECIALTY HOSPITAL 

   ة يلام لا ات دعامس لا ة اسيس طيهم غ ت نيذلا ة ياع رلا يرفمو ة م ئاق

 إبريل 2019 1

1.504 ـل اً  قفو)geR .ceS )F)(iii)(1()b(4-)r.  تلاحا يف ةيبالط اتمخدال ريموف ةمئالقا هذه حضتو ،46-2015 عارشلإوا

 ال تغطي )FAP(. الطوارئ وخدمات الرعاية الضرورية من الناحية الطبية في مرفق المستشفى الذي تغطيه سياسة المساعدات المالية

FAP لدى أي من موفري الرعاية أي إجراءات طبية اختيارية أو أي من أنواع الرعاية األخرى التي ال تعد رعاية 

 .طارئة أو ضرورية من الناحية الطبية
 

 FAP موفرو الخدمة الذين ال تغطيهم FAP موفرو الخدمة الذين تغطيهم

 ةةةةة     ةةةةةةة

Great Lakes Anesthesia and Pain Specialists, 

S.C. 
Midwest Orthopedic Specialty Hospital 

 

 خدمات األمراض

Racine County Pathology Associates, S.C. 
Midwest Orthopedic Specialty Hospital 

 

 غيرها

  

http://www.mymosh.com/billing 

 
  

http://www.mymosh.com/billing
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WHEATON FRANCISCAN HEALTHCARE  

 الفاتورة بشكل عام حساب المبلغ الوارد في

 2018يوليو  01
 

 ,Wheaton Franciscanوكل المستشفيات المتعلقة بها، بما في ذلك  Wheaton Franciscan Healthcareتقوم 
Inc. – St. Joseph, Wheaton Franciscan, Inc. – Franklin, Wheaton Franciscan Inc. – 

Elmbrook Memorial, Wheaton Franciscan Healthcare – All Saints, Inc., وWheaton 
Franciscan Healthcare – St. Francis, Inc. وMidwest Orthopedic Specialty Hospital, LLC  نسبة

مئوية واحدة للملبغ الوارد في الفاتورة بشكل عام باستخدام أسلوب "النظر للخلف" وبما في ذلك الرسوم مقابل الخدمة لـ 

Medicare ركات التأمين الصحي الخاصة التي تدفع المطالبات إلى المؤسسة، بما يتوافق مع الئحة الضرائب الداخلية وكل ش

. تفاصيل هذا الحساب والنسبة المئوية 5(b)(3)(iii)-(r)1.501و 5(b)(3)(ii)(B)-(r)1.501و 5(b)(3)-(r)1.501القسم 

 ( موضحة أدناه.AGBللمبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام )
 

 تكون النسبة المئوية للمبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام كما يلي للجهات التالية:

1. Midwest Orthopedic Specialty Hospital, LLC - 47% 
2. Wheaton Franciscan Healthcare – All Saints - 41.4% 
3. Wheaton Franciscan Healthcare – Franklin, Inc. - 40.2% 
4. Wheaton Franciscan Healthcare – St. Francis - 37.8% 
5. Wheaton Franciscan Healthcare – Elmbrook Memorial -39.9% 
6. Wheaton Franciscan Healthcare – St. Joseph - 37.8% 
7. WHEATON FRANCISCAN MEDICAL GROUP – 48.6% 

 

ق قسمة مجموع مبالغ جميع مطالبات مرافق ( عن طريAGBيتم حساب هذه النسبة المئوية للمبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام )

المستشفى نظير خدمات الرعاية في حاالت الطوارئ وغيرها من الرعاية الضرورية من الناحية الطبية التي تسمح بها خدمات 

ع الرعاية الطبية مدفوعة األجر وجميع شركات التأمين الصحي الخاصة التي تدفع المستحقات إلى مرافق المستشفى على مجمو

الرسوم اإلجمالية المرتبطة بهذه المستحقات. تُعد المستحقات الوحيدة التي تُستخدم ألغراض تحديد المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل 

شهًرا التي تسبق عملية حساب  12( تلك التي تسمح بها إحدى شركات التأمين الصحي أثناء الفترة المقدرة بنحو AGBعام )

 12( )بخالف تلك المستحقات المتعلقة بالرعاية المقدمة أثناء الفترة المقدرة بنحو AGBرة بشكل عام )المبلغ الوارد في الفاتو

 شهًرا السابقة(.
 

 .Wheaton Franciscan, Incبغض النظر عن حساب المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام الوارد أعاله، فقد اختارت 
– St. Joseph, Wheaton Franciscan, Inc. – Franklin, Wheaton Franciscan Inc. – 

Elmbrook Memorial, Wheaton Franciscan Healthcare – All Saints, Inc., ةWheaton 
Franciscan Healthcare – St. Francis, Inc. وMidwest Orthopedic Specialty Hospital, 

LLC ل عام كما يلي:تطبيق النسبة المئوية األقل للمبلغ الوارد في الفاتورة بشك 

 

 %38المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام لكل النفقات المتعلقة بمنشأة المستشفى = 
 Wheaton Franciscan Medical Group  =48.6%المبلغ الوارد في الفاتورة بشكل عام لمجموعة 

 


